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ــرقان اتحاد  ــروزه امكان داورى و قضاوت درباره ى تاريخ نگاران و مستش ما، ام
ــد داندامايف،  ــم. در حقيقت افرادى مانن ــتى را داري ــوروى كمونيس جماهير ش
دياكونوف، بارتولد، برتلس و امثالهم، با آثار مهم و درجه اولشان براى ما شناخته 
شده اند. در سنوات و دهه هاى قبل، هنگامى كه سايه ى سيم هاى خاردار شوروى، 
بر قضاوت ما سايه مى انداخت، امكان مناسبى براى نقد منصفانه وجود نداشت. 
ماركسيست ها، مطلقاً آثار مستشرقان و مورخان اتحاد شوروى را عالى و منطبق 
ــداد مى كردند. در مقابل،  ــتانداردهاى پژوهش علمى در زمان قلم با بهترين اس
ــتى كمونيسم، هيچ ارج و اعتبارى براى  مخالفان و منتقدان و خصم هاى بى آش
اين نوع كارها قائل نمى شدند و آن ها را در زمره ى كتاب ها و تحقيقات دستورى 
ــاب مى آوردند. اما واقعيت، مثل بيش تر اوقات، در «امر بين االمرين» و  به حس

چيزى بين اين دو بود.
ترديدى نيست كه الزامات فكر كمونيستى و بخشنامه هاى ويرانگر، ضدعلم و 
دشمن آزادى در حكومت شوروى، اثرى تقليل گراى و فروكاهنده بر هر اثر علمى 

و هر پژوهش جدى مى نهاده  است.
ــت كه: «... من  ــم، براين باور اس سـيدنى هوك، محقق و منتقد نامدار كمونيس
ــيارى از دوستانم اعتقاد دارم كه كمونيسم نوعى بيمارى  هنوز هم برخالف بس
آرمان گرايى است، و يكى از جنبه هاى عظيم تأسف برانگيز نهضت كمونيستى، 
ــت - نه فقط آن هايى كه جسمًا  بر باد دادن آن همه وجود فوق العاده نازنين اس
نابود شدند، بلكه آن هايى نيز كه مايه ى هستى و سرسبزى حياتشان بر باد رفت. 
ــانى كمونيست ها را با فاشيست ها در يك خط قرار مى دهند،  گرچه مردم به آس
ــناختم، اساساً و به طور كلى، انسان هاى شريفى  كمونيست هايى كه من مى ش
ــرافت  ــد، ش ــد، اما هر چه بر مدت عضويت آن ها در نهضت افزوده مى ش بودن
انسانى آن ها كاهش مى يافت؛ و اين امر غالبا بدين شكل بود كه آن ها نخست 
وحشى گرى هاى سازمان يافته اى را كه از لحاظ تجاوز به حقوق اوليه ى انسانى در 
اتحاد شوروى مى گذشت انكار مى كردند. اما بعد، به تدريج، آن را مى پذيرفتند...»1 
ــيارى از باورمندان به  ــتم. بس ــه اندازه ى سـيدنى هوك بدبين نيس ــن البته ب م
ــن پرده هاى واقعى و عيان  ــا و نظام هاى ايدئولوژيكى، با كنار رفت ايدئولوژى ه
شدن چهره ى ويرانگر آن، نقش مهمى در حفظ و حراست از مواريث فرهنگى 
و سرمايه هاى انسانى اجتماع شان ايفا مى كنند؛ كارى كه نيازمند صبر و طاقتى 
فوق العاده و آينده نگرى و معرفتى پيچيده است. مانند صدرالدين عينى در همان 
حكومت شوروى، كه در حفظ و اشاعه ى زبان فارسى و دفاع از فرهنگ تاجيكى و 
حمايت از بسيارى انسان هاى نجيب و بافرهنگ، نقشى مهم و دوران ساز ايفا كرد.
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ــوروى، به تدريج از دوران اسـتالين، آكادمى هاى تحقيقاتى  در اتحاد جماهير ش
ــكوويچ اين آكادمى ها و برنامه ها  ــته به دولت گسترش يافت و مدل مس وابس
ــتان و اوكراين تا  ــه جمهورى ها و توابع آن از گرجس ــين هاى آن، ب و آكادميس
ــترش يافت. گاهى سخت گيرى ها و بخشنامه هاى نامعقول و  تاجيكستان گس
عجيب و غريبى صادر و مشاهده مى شد كه حيرت همگان را - حتى در همان 
سال ها و در همان كشور - برمى انگيخت. مثًال دخالت هاى شخص استالين در 
برآوردن و بركشيدن كسانى به مناصب باال يا ترويج گونه هاى خاصى از ادب و 
ــترش يافت و به پديده اى شايع بدل شد. اما  موضوعات بى ارزش، به تدريج گس
عاليجناب قدرقدرت حزب و پوليت بورو، تنها نبود. در سطوح پايين تر هم اين نوع 
دخالت ها رواج داشت. الورنتى بريا هم در اين كار، دست كمى از استالين نداشت. 
معهذا همه ى اين كارها در مقابل افكار و برنامه هاى مشعشع ژدانف، حكم قطره 
ــاى ترويجى و تبليغى اين مرد، هر فرهنگى را به تابوت  ــا را دارد. برنامه ه و دري
مى افكند و هر انسان بافرهنگى را به موجودى نااميد يا دشمنى تحت تعقيب بدل 
مى كرد. از افاضات مشعشع اوست كه «عشق» يك مقوله و موضوع بورژوازى 
ــت و ضداخالق و عقايد پرولترى محسوب مى شود.. طبعا  و خرده بورژوازى اس
ــت حكومتى  ــت و آن رياس تاريخ هم تنها يك روايت را جايز و معتبر مى دانس
ــى بود و اين ماركسيسم، دبستانى بود  ــاس انگاره هاى ماركسيست روس بر اس
مشتمل بر تفسيرى استالينيستى و بسيار مبتذل از ماترياليسم تاريخى ماركس و 
انگلس، به اضافه ى تقرير خاص لنين و افزونه هاى وى براى خروج از مخمصه ى 

تناقض هاى پرشمار آن.
اما هميشه وضع روسيه ى كمونيستى چنين نبود و همه ى محققان همه يك گونه 
يا مقلد دستورات و تابع محض فرامين نبودند. حتى برخى از آن ها تشخصى هم 
داشتند و گاه سيطره ى تحقيقات وسيع، از حصار جزميات ايدئولوژيكى بيرون مى زد 
و آثار مفيد و مهمى خلق مى شد. قطعا بسيارى از پژوهش ها و آثار مرحوم برتلس 
در زمينه ى تاريخ و محتواى تصوف و ادب عرفانى ايران، از چنين خصوصياتى 
برخوردار است و همواره منابع مهمى براى محققان فرهنگ صوفيانه محسوب 
ــود. آثار تاريخى دياكونوف هم نكته سنجى هاى مهمى داشت. اما يكى از  مى ش
ــايد جالب ترين نمونه ها در تاريخ نگارى مدرسى و آكادميك اتحاد  بهترين و ش
جماهير شوروى سوسياليستى، كتاب ها و مقاله هاى ايليا پاولوويچ پتروشفسكى 
(يا به تحرير مرسوم: پطروشفسكى) است و ما در اين مقاله، اشاراتى به زندگى 
آثار و دامنه ى تحقيقات و شيوه يا سبك كار اين مورخ برجسته ى دوران كمونيسم 

در اتحاد شوروى مى افكنيم.
ــال 1899 ميالدى در شهر  ايليا پاولوويچ پتروشفسـكى2 متولد 22 ژوئيه ى س
كى يف (پايتخت كشور اوكراين بر ساحل رود دنيپِر) است. وى تا سال 1936 در 
مقاطع مختلف تحصيلى و دانشگاهى مشغول آموختن بود. پس از فارغ التحصيل 
ــدن، تحقيقات جدى ترى را آغاز كرد و به تدريج به عنوان محققى پراطالع  ش
ــال هاى 1931 تا 1936 در انستيتوى  ــد. وى طى س ــناخته ش و صاحب نظر ش
قفقازشناسى فرهنگستان علوم شوروى در تفليس مشغول به كار بود. سپس به 
شعبه ى انستيتوى تاريخ همان فرهنگستان در لنين گراد (سن پترزبورگ) انتقال 
ــال 1956 به عنوان يكى از اعضاى  ــال، يعنى تا س ــت س يافت و به مدت بيس
ــال 1950 به عضويت و  ــته و فعال به تحقيق و تأليف پرداخت. وى از س برجس
استخدام شعبه ى انستيتو تاريخ فرهنگستان علوم درآمد و در همه ى اين سال ها 
البته به كار تدريس و تربيت دانشجويان نيز مشغول بود؛ از جمله در دانشگاه هاى 
ــكند كه شعبه هاى خاورشناسى فعالى داشتند. او از سال 1947 به  تفليس و تاش

تدريس در دانشگاه لنين گراد دعوت شد و به تدريس تاريخ ممالك شرق نزديك 
در دانشكده ى شرق شناسى آن دانشگاه پرداخت. در سال 1948، به مقام استادى 
رسيد و در سال 1957 در نخستين كنفرانس شرق شناسى اتحاد جماهير شوروى 

در تاشكند حضور داشت. 
ــور خود بود و در عرصه ى  ــيار معتبر و مقبولى در كش پتروشفسـكى مورخ بس
ــيار معتبرى تأليف كرد. آثارى درباره ى ويژگى هاى دوران  تخصص خود آثار بس
ــورهاى اطراف و هم پيوند با آن.  ميانه و خصايص عصر فئودالى در ايران و كش
وى مناسبات ارضى را به مثابه كليد فهم تحوالت مد نظر قرار مى داد و اين امر 
مستقيما مرتبط با متدلوژى تحليل ماركسيستى بود، اما او هيچ گاه عوامل ديگر را 
فراموش نمى كرد و با ارائه ى اطالعات جانبى متعدد به غناى تحليل ها و تحقيقات 
خود مى افزود. عمده ترين مسائل مورد عالقه ى وى عبارت بود از: زمين دارى در 
ــم، پيدايش و تحول نهاد هاى فئودالى، مناسبات و وابستگى هاى  عهد فئوداليس
رعايا و روستاييان نسبت به زمين، وضع اجتماعى و اقتصادى روستاها و شهرهاى 
ــطى و قرن هاى پس از آن، شورش ها و قيام هاى روستايى و  ايران در قرون وس
ــهرى، و سرانجام نقش اسالم در اين عرصه و تأثير اين مناسبات بر ايده ها و  ش

فكر ها و قوانين و سياست هاى مرتبط يا متصف به اسالم.
ــالم در ايران نوشته است: «در اين  مرحوم كريم كشـاورز در مقدمه ى كتاب اس
اواخر، پتروشفسكى به بررسى اوضاع اقتصادى ايران و بعضى از همسايگان ما 
ــطى، به ويژه وضع كشاورزى و فن فالحت در ايران پس از دوران  در قرون وس
مغوالن پرداخته است. وى به متن شناسى نيز توجه خاصى معطوف داشته، منابع 

و مأخذ جديدى را وارد دايره ى تحقيقات ايران شناسى كرده است.»3
نخستين اثر مهم ايليا پاولويچ پتروشفسكى، رساله ى دكتراى او بود كه با عنوان 
ــبات فئودالى در آذربايجان و ارمنستان، از قرن شانزدهم تا نوزدهم  «تاريخ مناس
ميالدى» نوشت و موجب تحسين استادانش شد. كتاب ها و مقاله هاى او پرتعداد 

است و ما به برخى از آن ها اشاره مى كنيم:
- تاريخ اسالم؛ 

- كشاورزى و مناسبات ارضى در ايران عهد مغول؛
- اسالم در ايران؛

- نهضت سربداران خراسان؛
- پيرامون تاريخ بردگى در خالفت تازيان؛

- دولت در عهد ايلخانان؛
- ايران شناسى در شوروى؛

- بزرگان شهرى در دولت هالكوييان؛
- دستگاه اقتصاد فئودالى رشيدالدين فضل اهللا؛

- تأليف (يا تاريخ) سيفى به عنوان منبعى در تاريخ خراسان.
پتروشفسكى به يك معنا، مؤسس مكتبى خاص در تاريخ نگارى شرق شناسانه ى 
اتحاد جماهير شوروى بود و سرمشق و آموزگار اغلب شرق شناسان آكادمى هاى 
ــور به شمار مى رود. او زندگى نسبتاً آرام و كم  فراز و نشيبى داشت  معتبر آن كش
و در كش و قوس توطئه ها و تسويه حساب هاى كمونيستى در عصر استالين و 
خروشچف و... به كار خود مشغول بود و وارد هيچ دسته بندى و جناحى نمى شد. 
ــاى حزبى آكادمى ها و فرهنگستان و ساير نهاد هاى پژوهشى  هم از جانب رؤس
ــتادان به عنوان محقق و  ــود و هم از طرف همكاران و ديگر اس ــورد احترام ب م
استادى برجسته پذيرفته شده بود. دانشجويانش او را دوست داشتند و طى چهل 
ــى و  ــال تدريس و تأليف و پژوهش، تأثير ژرفى بر مكتب شرق شناس و چند س
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ــتى نهاد. تعداد زيادى از شرق شناسان و اسالم شناسان  ايران شناسى ماركسيس
ــاگردان اين مرد هستند. ايليا پاولويچ  ــيه و جمهورى هاى آسياى ميانه، ش روس
پتروشفسكى سرانجام در 79 سالگى، در سال 1978 درگذشت. فرهنگستان و 
ــوروى از وى تجليل كردند و نشان علمى دانش  آكادمى علوم اتحاد جماهير ش

به او اعطا شد. 
درباره ى زندگى و آثار او منابعى در دست است. از جمله در دايره المعارف تاريخى 
روسى و مجله ى «تاريخ و فقه اللغه ى كشورهاى خاورزمين»4 كه مرحوم كريم 
كشاورز يافته و در مقدمه ى كتاب اسالم در ايران بدان اشاره كرده است. به جز 
ــان و ايران شناسان نيز ذكر وى  اين موارد، در اغلب كتب مربوط به شرق شناس
ــر شده كه غالبا  ــت. در ايران نيز درباره ى او مقاله ها و بحث هايى منتش آمده اس
موضعى انتقادى دارند. از جمله تعليقات استاد محمدرضا حكيمى بر كتاب اسالم 
در ايران كه نخستين چاپ آن در سال 1350ش. به بازار آمد و تا سال 1354 به 
چاپ چهارم رسيد. اين كتاب در سنوات نزديك به انقالب اسالمى و پس از آن 
نيز در زمره ى پرفروش ترين كتب تاريخ ايران و اسالم محسوب مى شد و دليل 
آن نيز كامال واضح است. وقتى در سال 1350 نخستين چاپ كتاب منتشر شد، 
آثار اندكى از محققان شوروى در دست بود و با توجه به گرايش چپ كه تمايل 
غالب روشنفكران و دانشگاهيان ايران محسوب مى شد، استقبال وسيعى از اين 
اثر به عمل آمد. يك اثر انتقادى ديگر، فصلى از كتاب مصطفى حسينى طباطبايى 
ــت كه از موضعى متكلمانه و تاريخى به نقد  ــان اس با عنوان نقد آثار خاورشناس
برخى نظرات پتروشفسكى اهتمام كرده است. تيرداد بنكدار هم مقاله ى مفيدى 
با عنوان «نقدى بر ديدگاه پتروشفسكى در مورد خاستگاه صفويان» نوشته و من 
به نسخه ى اينترنتى آن از سايت ايران شهر5 دسترسى يافتم، اما نمى دانم در جاى 

ديگرى منتشر شده يا نه. اين مقاله، نكات مفيد و جالبى دارد.
اهميت تحقيقات و ابداعات پتروشفسكى در ايران شناسى و اسالم شناسى، وجوه 
ــه وارد دوره هاى جديد و معاصر  ــت. او در تاريخ نگارى، البت ــته اس مختلفى داش
نمى شد. توجه او همواره معطوف به دوره هاى ميانه يا به زعم او، عصر فئودالى 
بود. اين دوران، كه روزگار طوالنى از مناسبات ارباب- رعيتى را در بر مى گيرد، 
از اواخر عهد ساسانيان تا پايان صفويان است. دو صورت شاهنشاهى در دو زمان 
متفاوت كه اتفاقا شباهت هاى زيادى به هم داشتند. هر دو بنيان گذاران پرشورى 
داشتند. تمايالت و گرايش هاى مذهبى را به سرعت وارد تصميمات اجتماعى و 
پشتوانه ى مشروعيت سياسى كردند. هر دو ، امپراتورى وسيع و مرزهاى دوردستى 
داشتند. هر دو، شهرها و نهادهاى گسترده اى تأسيس كردند. هر دو، زمان معتنابه 
و نسبتا موسعى تداوم داشتند. هر دو، به ورطه ى سخت كيشى افتادند و سرانجام 
هر دو، به دست قبايلى كه فاقد امكانات و شكوه امپراتورى بودند، به واسطه ى 

ــترده و  ــاد گس نارضايى مردم، تفرقه در ميان تصميم گيرندگان و متنفذان، فس
ــت خوردند و فروپاشيدند. پتروشفسكى  بى باورى و زوال ايمان مذهبى، شكس
در اين محدوده ى تاريخى به بررسى تاريخ ايران، تاريخ اسالم، تاريخ اقتصادى 
ــترده و  ــى و فرهنگى گس و تحوالت مرتبط با آن و تغييرات اجتماعى و سياس
پيچيده ى آن مى پردازد. به گمان من، او با هوشمندى اين دوره را برگزيده است، 
زيرا پيش از آن، يعنى عصر باستان و پس از صفويه كه به تدريج شرايط جهان 
تغيير مى كند و فرهنگ و زندگى مدرن، - يا به اصطالح ماركسيستى بورژوازى 
ــراى مورخان چندان اطمينان برانگيز  ــترش مى يابد، به لحاظ اقتصادى ب - گس
ــتان مى توان رد پاى بردگى را جستجو كرد و آن را به  ــت. نه در ايران باس نيس
ــر دوران قاجاريه - به  ــاند و نه در هرج و مرج پس از صفويه و سراس اثبات رس
ــنتى در مناسبات  رغم تداوم ميراث قرون ميانه - ديگر آن خصايص پايدار و س
ــت. بنابراين،  ــاورزى قابل رديابى اس ارباب و رعيتى و تيول دارى و اقتصاد كش
ــت و مى تواند براى اغلب  اثبات ماهيت فئودالى براى اين دوران، قابل قبول اس
ــت و غيرماركسيست - امرى پذيرفتنى و صحيح  محققان - اعم از ماركسيس
تلقى شود. پتروشفسكى براى توصيف و تحليل هر موضوع در اين محدوده ى 
خاص تاريخى، ارجاع و استحصال منابع را چنان گسترش مى دهد كه تا قبل از او 
در ميان مستشرقان و مورخان روسى سابقه نداشته است. اگر منصف باشيم بايد 
بگوييم كه او، دياكونوف، بارتولد و برتلس، اصال مؤسس و نخستين آموزگاران 
جدى ايران شناسى در شوروى بودند. قبل از آن ها چنين چيزى با اين شيوه و اين 
موضوعات وجود نداشت و پس از آن هم چنين محققان باكيفيت و دانشمندى 
در ميان محققان كمونيست نديديم. مكتب شوروى، يعنى كميت و كيفيت آثارى 

كه از قلم همين ها تراوش كرد. 
پتروشفسكى جزء نگر بود و همين امر به آثارش غنا مى بخشيد. او به جاى آن كه 
خود را با موضوع كلى فئوداليسم و تطبيق داده ها با انگاره هاى ماترياليسم تاريخى 
مشغول سازد يا فكت هاى پى درپى از آباء ماركسيسم- لنينيسم را جايگزين منابع 
درجه اول تاريخى سازد، به ريزش و ارائه ى اطالعات ذووجوه از جوانب گوناگون 
زندگى در هر دوره مى پردازد. مثال توضيحات او درباره ى منزلت و جايگاه مقابر و 
مدارس و مساجد جامع در شهرهاى قرون ميانه و حتى تداوم برخى خصوصيات 
ــارى، وضع خاص و درون و بيرون آن و ده ها موضوع ديگر،  يا تغييرات در معم
نشان مى دهد كه او چقدر منابع مختلف را ديده و به جزئيات آن ها عالقه مند بوده 
ــت كه اسالم در ايران اوج آن است. وجه ديگر  ــت.6 اين يك وجه از كار اوس اس
به اصطالح شناسى بازمى گردد. پتروشفسكى مجموعه ى وسيعى از اصطالحات 
ــى - را به عنوان كليدهاى فهم  مختلف - اعم از اقتصادى يا مذهبى يا سياس
تاريخ مورد توجه قرار مى دهد. پتروشفسكى از متون حديثى و تفاسير و تواريخ و 

در اتحاد جماهير شوروى، به تدريج از دوران استالين، آكادمى هاى 
تحقيقاتى وابسته به دولت گسترش يافت و مدل مسكوويچ اين 
آكادمى ها و برنامه ها و آكادميسين هاى آن، به جمهورى ها و توابع 
آن از گرجستان و اوكراين تا تاجيكستان گسترش يافت

روح علمى و محدوديت هاى مسلكى



116

حتى متون كالمى به خوبى بهره مى گيرد، اما جالب ترين جنبه ى كار او در ميان 
محققان و مورخان شوروى، رجوع وسيع به قرآن مجيد، به مثابه مهم ترين مأخذ 
شناخت اسالم است. برداشت هاى او، هر چند ناقص و گاه داراى ايرادهاى آشكار 
است، اما اين حسن را دارد كه به ارائه ى آثار و پژوهش هاى دست اول در شناخت 

اسالم نزديك مى شود. 
ــى اسالم در ايران، محمدرضا حكيمى 270 توضيح كوتاه در باب  در چاپ فارس
مسائل و مشكالت يا بدفهمى و ابهامات كتاب پتروشفسكى نوشته است. حكيمى 
در يادداشتى با عنوان «يادآورى» علل چندى را برمى شمرد و از جمله مى نويسد: 
«كتاب اسالم در ايران به اقتضاى مرام و مسلك نويسنده، از زاويه  ديد خاصى به 
مسائل و جريان هاى مذهبى نگريسته... در واقع، موارد متعددى مى توان يافت كه 
نويسنده در آن ها دچار مسامحه و اشتباه شده است. اصوال كارنوع اسالم شناسان 
و مستشرقان، شديدا نيازمند به بررسى و نقد است چه در كار آنان در اين زمينه ها 
(كه گاه با انصاف و تحقيق و ژرف نگرى توأم است) نارسايى هاى بسيار هست و 

اين نارسايى ها علل و اسباب گوناگون دارد كه از آن جمله است: 
- عدم تسلط كافى بر زبان عربى و معارف اسالم؛

ــتن به برخى از مآخذ و منابع اصيل، به ويژه كتب تحقيقى و  ــى نداش - دسترس
روشنگر و مستندى كه اخيرا درباره  جريانات مربوط به مذهب تشيع نوشته شده 

است؛
- تقيد به مذهب و مسلك و مرام فكرى و رسوبات اعتقادى و اصرار در توجيه و 

تعليل همه  پديده ها و جريان هاى دينى بر پايه  آن ها؛
- مأنوس نبودن با روحيه و فلسفه  ى مشرق زمين؛

- متأثر بودن از تحقيقات داخله ى اسالم شناسى غربى كه برخى از آن ها از شائبه  
اغراض خاص مبرا نيستند؛

- بيگانگى نسبت به روح و جوهر مذهب شيعه و اصالت و نيروى حياتى آن. 
اين نارسايى ها در كارنوع مستشرقان و اسالم شناسان، از هر كشور و صاحب هر 
مرام يا مذهبى باشند وجود دارد. استاد محترم ايليا پاولويچ پتروشفسكى، نويسنده 

اين كتاب نيز در پاره اى موارد دچار چنين مشكلى بوده است.»7
استاد حكيمى البته بسيار منصف و برخالف برخى ديگر از نويسندگان، يكسره 
منكر ارزش هاى آثارى نظير نوشته هاى پتروشفسكى نشده است. ايشان اندكى 
بعد مى افزايد: «اكنون بايد به ياد داريم كه مؤلف محترم در راه تأليف اين كتاب، 
زحماتى متحمل شده است و گه گاه به برخى از رگه هاى عصيان گرا و زندگى ساز 
تشيع نيز راه برده، و مخصوصا در جاهايى چند به ارزش هاى مهم و ويژه ى حقوق 
ــالم توجه كرده و آن را بازگفته است، كه از اين رهگذر از ايشان - به عنوان  اس

تقدير از توجه به ارزش هاى انسانى - تشكر مى كنيم.»
ــته ى حكيمى و شيوه ى پژوهش پتروشفسـكى - به خصوص در اسالم در  نوش
ــربداران و پيرامون تاريخ بردگى - براى همه ى ما آموزنده است. زيرا  ايران و س
جانب انصاف و اعتدال را فرو نگذاشته و اسير پيش فرض ها و عواطف غير علمى 
ــيم كه توجه گسترده ى پتروشفسكى به تشيع  ــوند. به خاطر داشته باش نمى ش
ــرايطى صورت گرفته كه تقريبا 95  ــبتا منصفانه ى وى در ش و تحليل هاى نس
ــنن يا معاصران غربى است كه رويكرد خوبى  درصد منابع او مربوط به اهل تس
به اين مذهب ندارند. اما وى با تحليل محتوا و تطبيق و ارائه ى منابع بر يكديگر، 

عنادهاى مذهبى يا غرض هاى سياسى را در داورى خود وارد نكرده است.
ــرى را وارد  ــنت ديگ ــائل، پتروشفسـكى س ــن نكات و مس ــته از اي گذش
تاريخ نگارى شوروى در عرصه ى ايران و اسالم شناسى نمود. رجوع گسترده 

ــل مهمى جهت توجيه و تعليل  ــه مباحث فرهنگى و كالمى به مثابه عام ب
تحوالت سياسى و اجتماعى و اقتصادى. توضيحات وى درباره ى تصوف و 
ــت كمى از آراء متخصصان صوفيه  اثر آن بر حيات ايرانيان، به هيچ وجه دس
ندارد، اما عيب او در مباحث تصوف و كالم و فرق، تكيه ى بسيار به برخى 
داورى هاى گلدزيهر و بروكلمان و دى بوئر است. به نظر مى رسد اين رجوع 
ــرقان غربى در برخى موضوعات، به دليل فقدان و  ــترده به آثار مستش گس
ــته، با سخت كوشى به منابع  كمبود منابع اصلى بوده وگرنه هر جا كه توانس
متقدم و اصيل اسالمى رجوع كرده است. اين منابع، در سنوات ميانى قرن 
ــگاه هاى  ــيع در اختيار كتابخانه ها و دانش ــتم، هنوز به طور كامل و وس بيس
ــوروى نبود و بعدها نيز برخالف منابع ادبى و تاريخى، فقر منابع كالمى  ش

و مذهبى از ميان نرفت.
پتروشفسـكى ظهور فرق و مذاهب را به مثابه زائده اى انقالبى و خيزشى براى 
ــأله اگر صرفا اقتصادى قلمداد نشود، حصه اى  تحول ارزيابى مى كند و اين مس
ــتن درهاى نقد و  ــونگرى و بس از حقيقت را در خود دارد. در واقع تحجر و يكس
پرسش، معموال موجب سر بر آوردن ديدگاه ها و گرايش هاى تازه مى شده است. 
پتروشفسكى تحليل فرق و دبستان هاى فرهنگى و صوفيانه را چنان به وسعت 
ــوروى و حتى آثار  ــگارى خود كرده كه در كم تر اثرى از مورخان ش وارد تاريخ ن
ــالم را در دوران ميانه، ظهور  ــود. او اوج تاريخى اس تاريخى غربيان ديده مى ش
ــنى در امپراتورى عثمانى و تشكيل امپراتورى شاهنشاهى  و تحكيم خالفت س
صفوى در ايران ميداند. اين دو قطب متضاد، به رغم وسعت و قدرت و شكوهى 
كه داشتند، ديالكتيك تضعيف و انحطاط جهان اسالم را نيز سامان دادند و نتيجه 
ــر بر آورده ى اروپايى و غرب  ــنتزى كه بر جاى ماند، در برابر جهان تازه س يا س
متجدد و استعمارى، به شدت بيمار و ضعيف از آب درآمد. از اين پس، تاريخ دوران 

ميانه به پايان رسيد و عصر جديد آغاز شد. 
ــين كالم اين كه روش پتروشفسكى چنان بود كه در ابتداى كتاب اسالم  واپس
در ايران، با ادبياتى توجيهى از سوى پروفسور و. اى. بليانف نوشته شد: «هدف 
اين كتاب آشنا كردن خوانندگان است با منابع و متون و تاريخ اسالم و تطورات 
تعاليم اسالمى و فقه اسالمى و  صوفيگرى و مذاهب و مسالك و نهضت هايى 
كه مردم در بطن اسالم بر پا كردند، به ويژه تشيع. اين كتاب درخور دانشجويان 
ــانى كه به تاريخ ابراز عالقه مى كنند، نوشته  دانشكده هاى شرق شناسى و كس

شده است.»
ــت ها ى حرفه اى و  ــت آثار پتروشفسـكى چندان به مذاق كمونيس روش و غاي
آكادميسين هاى حزبى و كم سواد خوش نمى آمد، اما او چنان مقام علمى و دانشى 

داشت كه نمى توانستند ناديده اش بگيرند يا به نقد و رد ديدگاه هايش بپردازند.
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